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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 روز آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳مرداد  ۵]تاریخ:[ 

 

 بهائی در شیراز، فرمانده هم به میدان آمد ۱۵با محکومیت 

 !سپاه فجر و برخورد با بهاییان

 کاوه قریشی

هنوز یک هفته از محکوم شدن پانزده شهروند بهایی به زندان از سوی دادگاهی در شیراز نگذشته که فرمانده سپاه 

 .خبر داده استفجر استان فارس، در یک سخنرانی رسمی از ضرورت برخورد شدید با " فرقه ضاله" 

پرور، فرمانده این سپاه پنج شنبه شب طی حسین غیببه گزارش تنویر، سایت رسمی سپاه فجر استان فارس، غالم

معروف و نهی از منکر" با تاکید بر ضرورت واگذاری مسائل دینی به مراجع تقلید  "احیای امر به سخنانی در همایش

 ".شوند بسیار خشن استدار شدن ارکان دین مین هستند و باعث خدشهگفته است "رفتار ما با کسانی که ساختارشک

ای در معروف و نهی از منکر مانند قطره به گفته فرمانده "تمام اعمال خیر حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به

 ".برابر دریای پهناور است

شود و آنها هستند که باید زمینه متی میگفته است یک وجه مهم در احیای فریضتین متوجه مسئوالن حکو غیب پرور

 .معروف و نهی از منکر را فراهم کنندگسترش امر به 

نقش و وظیفه حکومت در هدایت مردم به سوی اعمال و نیک و بد که در ادبیات اسالمی "امر به معروف و نهی از 

های پس از انقالب همواره مطرح بوده شود، از نخستین روزمنکر" نام دارد و در جمهوری اسالمی هم بر آن تاکید می

ترین اختالفات اما در چند ماه گذشته به دنبال سخنان رهبر و رئیس جمهوری اسالمی در این باره، به یکی از اساسی

 .های درون حکومت ایران تبدیل شده استجناح

شدت  جامعه است و باید بهسپاه فجر فارس مدعی شده که "بخشی از منکرات مربوط به فرق ضاله در  حاال فرمانده

 ".جلوی آن گرفته شود چراکه آنها دین و مذهب واقعی ندارند

 .شودیاد می” در ادبیات جمهوری اسالمی از دین بهاییت با عنوان "فرقه ضاله

نفر در  ۳۰ کم دستها کنند که از میان آنهزار بهایی در ایران زندگی می ۳۰۰گفته می شود در حال حاضر حدود 

 .برندبه سر می نزندا

 ۳۰و پیروان آن در طول  بهاییت در قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشده

 .انداجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بودههای سیاسی، سال اخیر مورد تبعیض

پراکنده هستند اما شماری زیادی از آنها در استا فارس سکونت دارند. به گفته منابع  بهاییان در نقاط مختلف ایران

حقوق بشری هفته گذشته پانزده شهروند بهایی در این استان بدون مدرک قانونی برای اثبات اتهامات در دادگاه به 

 .زندان محکوم شدند

ه انقالب از یکسال و نیم تا سه سال و نیم حبس بهایی ساکن شیراز که همگی در دادگا ۱۵گیتی پور فاضل، وکیل  

بشر در ایران گفته است که هیچ سند و مدرک قانونی برای اثبات المللی حقوقاند به وبسایت کمپین بینمحکوم شده
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اتهامات این افراد در پرونده وجود ندارد. این وکیل دادگستری همچنین گفته که در مقابل درخواست او برای رویت 

محکمه پسند برای اتهامات موکلشان با این جمله مواجه شده که "اسناد محرمانه است و نمی تواند در اختیار شما  اسناد

 ".قرار بگیرد

سوی نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت  از ۱۳۸۹بشر این افراد همگی در بهمن ماه المللی حقوقبه نوشته کمپین بین

نفر با دو اتهام "تبلیغ علیه نظام"  ۱۵با قرار وثیقه آزاد شدند. این  ۱۳۹۰ر بهار پس از اتمام دوران بازجویی د شدند و

و "تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی" طی چندین جلسه در شعبۀ سوم دادگاه انقالب شیراز به ریاست قاضی رشیدی 

 .محاکمه شدند

 .برگزار شد ۱۳۹۳آنها دراردبیهشت ماه  آخرین جلسۀ دادگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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